Gemeentelijk subsidiereglement voor het opruimen van zwerfvuil in het kader van het project ‘Operatie
Proper’ van de Vlaamse overheid vanaf 25.01.2018
Art. 1 - Het gemeentebestuur van Zwalm zal een toelage uitkeren, binnen de perken van de daartoe
voorziene middelen op haar budget, voor het opruimen van zwerfvuil in het kader van het project
‘Operatie Proper’ van de Vlaamse Overheid.
Art. 2 - De toelage kan worden uitgekeerd aan de Zwalmse scholen en aan de verenigingen (zowel
feitelijke als vzw’s) die een werking hebben op het grondgebied van de gemeente onder de
voorwaarden van dit reglement en onder de voorwaarden van het project ‘Operatie Proper’ van de
Vlaamse overheid. Scholen kunnen deelnemen vanaf schooljaar 2017-2018, groepen of verenigingen
kunnen deelnemen vanaf schooljaar 2018-2019 en tot wijziging van het project ‘Operatie Proper’ van
de Vlaamse overheid.
Art. 3 – De gemeentelijke toelage in het kader van het project ‘Operatie Proper’ wordt toegekend
onder de volgende voorwaarden:
1° De school, groep of vereniging dient zich per schooljaar te registreren op het online platform van
‘Operatie Proper’ van ‘Mooimakers’ en een actieplan op maat moet worden opgemaakt. Maandelijks
dient gerapporteerd te worden over de uitgevoerde acties of initiatieven (foto’s,…) via een update op
het online platform.
2° De school, groep of vereniging of hun afgevaardigden nemen deel aan de jaarlijkse zwerfvuilacties
georganiseerd door de gemeente.
3° De groep of vereniging organiseert zelf een eigen zwerfvuilactie op het terrein of langs een traject.
Een traject bedraagt minstens 4 km (langs beide straatzijden), hierbij kan ook rekening gehouden
worden met het opruimen op een eigen terrein. Bij voorkeur wordt gekozen voor een landelijk traject.
De datum van de eigen opruimactie en het traject worden in onderling overleg met het college van
burgemeester en schepenen vastgelegd (minstens 5 weken op voorhand).
4° De gemeente voorziet logistieke ondersteuning (beschikbaar stellen opruimmateriaal, ophalen
afval,…) bij het opruimen van zwerfvuil.
5° De deelnemers van een opruimactie georganiseerd door de vereniging, groep of school handelen
niet in opdracht of onder toezicht van het gemeentebestuur of haar aangestelde. Het
gemeentebestuur wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade of bij ongeval. Er wordt
verondersteld dat de groep, vereniging of school zelf een ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering voorziet voor de deelnemers.
6° De deelnemers van opruimacties zijn verplicht een reflecterend hesje en handschoenen te dragen.
Art. 4 - Het bedrag van de gemeentelijke toelage wordt gelijkgesteld aan de beloning die verkregen
wordt via ‘Operatie Proper’ van de Vlaamse overheid en wordt per schooljaar vastgesteld voor scholen
op 3 euro per leerling, met een minimum beloning per school van 150 euro en een maximum beloning
van 1.500 euro. Voor groepen/verenigingen wordt per schooljaar de gemeentelijke toelage vastgesteld
op 2,25 euro per deelnemer aan de door de vereniging georganiseerde zwerfvuilactie, met een
minimum beloning per groep/vereniging van 112,5 euro en een maximum van 1.125 euro.
Art. 5 – De gemeentelijke toelage wordt betaald na goedkeuring door het college van burgemeester
en schepenen na het einde van het betreffende schooljaar.

